
 
 
Waar gaat dit over? 
 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben overheden en maatschappelijke organisaties veel 
ambities als het gaat om het in stand houden en verfraaien van de groene buitenruimte. Zij werken 
daarin ook samen. In het voorjaar van 2014 in Kinderdijk en een jaar later in Ottoland bleek er veel 
enthousiasme te zijn om die ambities een extra impuls te geven. Dat heeft geleid tot drie zogenaamde 
‘gebiedsdeals’. 
 
Een gebiedsdeal lijkt een opsomming van projecten op het gebied van landbouw, water, natuur, 
duurzaamheid, recreatie en toerisme. Het gaat bijvoorbeeld over wandelpaden rond Leerdam, het 
inzamelen van biomassa als brandstof voor een op te richten warmtecentrale, de realisatie van het 
Blauwzaam Lint, het verzorgen van natuur- en milieu-educatie in het voortgezet onderwijs, het 
realiseren van een vaarroutenetwerk, het aanbrengen van bordjes langs wegen die verwijzen naar 
toeristisch-recreatieve ondernemingen en het realiseren van een uitkijkplatform bij de Zouweboezem. 
Gebiedsdeals zijn echter meer dan dat. 
 
In de eerste plaats zijn de gebiedsdeals niet een product van één organisatie, of alleen van de over-
heid. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Bij de 
deals zijn betrokken: de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Molenwaard en Zederik, de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het waterschap Rivierenland, Blauwzaam, het gebiedsplatform 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Hâneker, de Stichting Groene Hart, de energiecoöperatie De 
Knotwilg, de coöperatie Alblasserpoort, Rijkswaterstaat, het Wellantcollege, het Zuid-Hollands 
Landschap, de Historische Vereniging Binnenwaard en lokale ondernemers. Zij werken samen bij de 
totstandkoming van de gebiedsdeals en helpen elkaar bij de uitvoering ervan. Zo is bijvoorbeeld een 
gebiedscoalitie opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, het 
maatschappelijk middenveld en het onderwijs. Deze gebiedscoalitie begeleidt en bewaakt de 
uitvoering van de gebiedsdeals. 
 



Een tweede bijzonder aspect van de gebiedsdeals is, dat het gaat om afspraken met de provincie Zuid-
Holland. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland, maar ook een provincie met veel 
landschap en natuur. Provinciale Staten hebben een Beleidskader Groen vastgesteld, waarin wordt 
aangegeven hoe men met die groene ruimte wil omgaan. Daarna is een Uitvoeringsprogramma Groen 
vastgesteld, waarin staat in welke projecten de provincie wil investeren. Daarbij is de provincie op 
zoek gegaan naar regionale partners en heeft die onder andere gevonden in de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. Omdat de projecten die zijn opgenomen in de gebiedsdeals ook helpen om de 
provinciale doelen te verwezenlijken, betaalt de provincie mee aan de projecten. Gemiddeld neemt de 
provincie 50 procent van de kosten voor haar rekening. Voor alle projecten samen heeft de provincie 
meer dan € 850.000 toegezegd. 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bekend gemaakt dat zij door willen gaan met het 
sluiten van gebiedsdeals. Daarvoor is bij de provincie extra geld beschikbaar. De provincie wil wel 
kijken of er een andere werkwijze kan worden gevolgd. 
Tot nu toe moet voor elk project dat is opgenomen in een gebiedsdeal een subsidieaanvraag bij de 
provincie worden ingediend. Dat is veel werk en leid tot een forse papierstroom. Om dat te 
verminderen onderzoekt de provincie of het mogelijk is om meerjarenafspraken met regio’s te 
maken. Die afspraken zouden dan niet meer moeten gaan over individuele projecten maar over een 
programma. In zo’n programma moet een regio aangeven welke provinciale doelen zij binnen -zeg- 
drie jaar gaat verwezenlijken. Voor die doelen stelt de provincie dan geld beschikbaar. Op welke 
wijze of met welke projecten een regio die doelen gaat realiseren is aan de regio zelf. 
 
De gebiedsdeals gaan hiermee een nieuwe fase in. Het is een uitdagend scenario: voor de provincie, 
die moet durven vertrouwen op meerjarenprogramma’s uit de regio’s, en voor de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden die zo’n programma moet opstellen en projecten moet blijven genereren – en daar 
menskracht en geld moet insteken. 
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